EXERCICI DE LA PROVA SELECTIVA
PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA
BORSA DE TREBALL DE
SUBALTERN/A PER A FUTURS
NOMENAMENTS INTERINS
TORN PER A PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL
INTEL·LECTUAL

QÜESTIONARI
TIPUS MODERAT

TEMPS DE REALITZACIÓ: 90 MINUTS
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1. Quina de les següents no és una platja
de València?:
a) Pinedo.
b) La Patacona.
c) La Garrofera.

2. Les falles van ser declarades
Patrimoni cultural immaterial de la
Humanitat l'any:
a) 2017.
b) 2016.
c) 2015.
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3. Quina de les següents tradicions va
ser declarada patrimoni cultural
immaterial de la Humanitat?:
a) La Llotja de la Seda.
b) Les Torres de Serrans.
c) El Tribunal de les Aigües.

4. La Diputació Provincial governa:
a) Els municipis.
b) Les 3 províncies de la Comunitat
Valenciana.
c) La Província.
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5. Segons la Constitució, amb quins
principis actuarà l'Administració?:
a) Jerarquia,
descentralització,
desconcentració i legalitat.
b) Legalitat, eficàcia, participació
democràtica i autonomia local.
c) Gestió responsable, participació
democràtica, jerarquia i eficàcia.

6. El Ple de l'Ajuntament de València
està integrat per:
a) L'Alcalde i 32 regidors i regidores,
elegits cada dos anys en les
eleccions locals.
b) L'Alcalde i 32 regidors i regidores,
elegits cada quatre anys en les
eleccions locals.
c) L'Alcalde i 34 regidors i regidores,
elegits cada quatre anys en les
eleccions locals.
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7. Quan es reuneix el Ple de l'Ajuntament
de València?:
a) El segon divendres de cada mes.
b) El primer dijous de cada mes.
c) L'últim dijous de cada mes.

8. La Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de València està formada
per:
a) L'Alcalde i 10 regidors.
b) L'Alcalde i 12 regidors.
c) L'Alcalde i tots els regidors.
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9. Les sessions extraordinàries de la
Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de València seran convocades:
a) Sense convocatòria prèvia quan
així ho decidisca l'Alcalde.
b) Per l'Alcalde per a tractar
assumptes normals que afecten el
govern
de
l'Ajuntament
de
València.
c) Per l'Alcalde quan ho estime
necessari
per
a
tractar
d'assumptes d'especial rellevància
o complexitat.

10. Quina de les següents no és una
Junta Municipal de Districte de
València?:
a) Cabanyal.
b) Trànsits.
c) Exposició.
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11. Són Pobles de València:
a) Les Cases de Bàrcena, El Perelló i
Benifaraig.
b) Les Cases de Bàrcena, El Perelló i
Benicalap.
c) Les Cases de Bàrcena, La Punta i
Benifaraig.

12. Quina de les següents no és una
dada obligatòria per a la inscripció en
el Padró?:
a) Títol escolar.
b) Edat.
c) Sexe.
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13. Quina de les següents frases és
incorrecta?:
a) El DIN A4 és la grandària normal
d'un foli.
b) El DIN A5 és el doble d'un foli.
c) El DIN A5 és la meitat d'un foli.

14. El secret de la informació es diu:
a) Silenci administratiu.
b) Confidencialitat.
c) Secret municipal.
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15. Quins passos has de seguir quan
reps un paquet?:
a) Registre, classificació i arxiu.
b) Registre, arxiu i distribució.
c) Registre, classificació i distribució.

16. Assenyala quina de la següent
correspondència que es rep ha de
registrar-se:
a) Una comunicació per a un òrgan
administratiu.
b) Un correu certificat.
c) Un document afegit a un escrit.
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17. Quan agafes coses pesades del sòl
deus:
a) Doblegar la cintura per a agafar la
càrrega.
b) Mantindre els genolls rectes.
c) Cap de les anteriors.

18. Quina de les següents frases és
falsa?:
a) L'Alcalde és el màxim representant
del Municipi.
b) Els regidors substitueixen a
l'Alcalde quan no està o està
malalt.
c) El tractament per a l'alcalde de
València
és
d'Excel·lentíssim
Senyor.
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19. Quina de les següents frases és la
vertadera?:
a) La Junta Municipal de Districte
s'encarrega de l'administració del
municipi.
b) La Junta Municipal de Districte és
un
òrgan
de
gestió
desconcentrada.
c) La Junta Municipal de Districte
només existeix en els barris amb
més de 5000 habitants.

20. El Municipi:
a) És una localitat o conjunt de
localitats que tenen Ajuntament.
b) Depèn de la Generalitat per a
gestionar els seus interessos.
c) No té personalitat jurídica de ple
dret.
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